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Platannyt

nr.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Michael B. Jakobsen, 28, 2 th.
Peer Bo Pedersen, 24, 6, lejl. 1
Hans Børthy Petersen, 22 B, 2 th.
Irene Larsen, 26, 1 tv.
Finn Larsen, 26, 1 tv.

Formand
Næstformand

Suppleanter:
Henning Sørensen, 26, 2 th
Sune Askjær, 26, st. tv.
Kontaktoplysninger m.v. kan findes på foreningens hjemmeside www.platanhusene.dk.

Telefonanlæg
Hvad vi har glædet os til ser nu ud til at blive en realitet. Teknikerne går i gang med at sætte dørstationerne op
fra og med den 24 maj, og i uge 22 og uge 23 skal vi have sat de nye telefoner op i hjemmene.
Hvis du ikke selv kan lukke håndværkeren ind for at sætte svarapparatet ind, skal du sørge for at have en aftale
med varmemester Henrik Petersen, naboer eller andre.
Hvis håndværkeren må opgive at få adgang til Jeres lejlighed, vil det betyde en ekstra udgift for Jer, men lad os
nu satse på, at det ikke bliver tilfældet, så vi alle kan glæde os til de nye apparater.
Hold øje med opslagstavlen, så I kan følge med.

Vaskeri
Vi har fået udskiftet de sidste 2 vaskemaskiner som ikke kunne køre længere. Dermed er der helt nye
vaskemaskiner i vaskekælderen og der er opsat nye vaskeinstruktioner til maskinerne.

Opslagtavle
På årets generalforsamling blev der givet udtryk for ønske om en opslagstavlen ved kontoret, således at alle,
efter behov, kan sætte noget på. Om nogle få dage får I mulighed for at bruge den. Vi ved ikke hvor lang tid
ting må hænge, men lad os i starten se om ikke det regulerer sig selv. Du kan hænge noget op som du ønsker at
sælge eller foræret væk eller måske lige frem har behov for at købe. Der er utallige muligheder for at bruge en
sådan tavle.

Maling
Brandtrappen i nr. 24 skal males i løbet af sommeren. I første omgang bliver trappen malet op til 6. etage.

Haven
Som I måske har bemærket, er der kommet mange nye planter i haven. Vi håber I er tilfredse med udviklingen.
I løbet af sommeren er det planen, at græsplænen skal udskiftes med rullegræs, samtidig med at den bliver lidt
større.

Svinget

Vi har forsøgt at reparere ”svinget” med grus, velvidende at det ikke er en holdbar løsning. Vi overvejer derfor,
om vi i stedet for skal bruge asfalt til den reparation, da grus ikke holder i længden.
Hvis I har en mening om det, hører vi meget gerne fra Jer. Grus eller asfast,- eller en 3. løsning!

VVS
Vi må desværre konstatere, at der har været mange skader på VVS i ejendommen. Det betyder mange skader
som giver mange omkostninger. Derfor vil vi være opmærksomme på, at ikke alle reparationer nødvendigvis
vil foregå i weekenden, hvis det kan vente til mandag.
Det håber vi på Jeres forståelse for.

Affald
Her er desværre det traditionelle afsnit om affald. Vi har affald rigtig mange steder, som vi bruger mange
kræfter på at få væk. Man kan ikke bare fylde storskalds skuret med affald, hvis det ikke er tømt endnu. Så må
man vente til det bliver tømt. Er du i tvivl, så spørg bestyrelsen eller varmemesteren, og er du ikke i tvivl, så
spørg gerne alligevel!
Vi viste nogle billeder på generalforsamlingen, hvor man kunne se sammenblandingen af metal, glas, pap
o.s.v., på trods af, at materialerne skal fordeles i hver sin beholder. Vi har ”fanget” flere i at sjuske med det - og
håber det ikke sker fremover, da det giver ekstra udgifter og arbejde for vores varmemester.

Afslutning
Til slut skal vi lige have humøret op igen. Sommeren står for døren og vi håber for Jer, at I får en velfortjent
god sommerferie. Vinteren har været dyr og kold, så vi har fortjent det.
Rigtig god og velfortjent sommerferie.

Kærlig hilsen

Bestyrelsen

